
Uchwała Nr XXVIII/133/2013 
 Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 25 września 2013 r. 

  
w sprawie  wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację w 2014 roku projektu 

pn. „Przebudowa drogi nr 080904C Rokitnica Nowa (działka 
nr 231, 216/1, obręb Rokitnica Nowa) na długości 2,555 km, 
w km 0+002 (skrzyŜowanie z drogą nr 1827C) – 2+557 
(skrzyŜowanie z drogą nr 080945C)” w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. 

  
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) Rada 
Gminy  uchwala, co następuje: 
  
§ 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie Gminy Świedziebnia do realizacji 

 w 2014 roku projektu pn. „Przebudowa drogi nr 080904C Rokitnica Nowa 
(działka nr 231, 216/1, obręb Rokitnica Nowa) na długości 2,555 km, 
w km 0+002 (skrzyŜowanie z drogą nr 1827C) – 2+557 (skrzyŜowanie 
z drogą nr 080945C)” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

 
§ 2. WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Brodnickim 
 na realizację projektu określonego w § 1. 
 
§ 3. UpowaŜnia się Wójta Gminy do negocjowania warunków porozumienia, 
 o którym mowa w § 2. 
 
§ 4. Rada Gminy zobowiązuje się zabezpieczyć w budŜecie gminy na 2014 rok 
 odpowiednie środki finansowe na realizację inwestycji, o której mowa 
 w § 1.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
          (-) Kazimierz Bejger 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) do wyłącznej właściwości rady 

gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 

gminami, natomiast art. 10 ust. 1 określa, Ŝe gmina moŜe wykonywać zadania 

publiczne w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 Gmina Świedziebnia zamierz złoŜyć wniosek o dofinansowanie zadania 

pod nazwą „Przebudowa drogi nr 080904C Rokitnica Nowa (działka nr 231, 

216/1, obręb Rokitnica Nowa) na długości 2,555 km, w km 0+002 

(skrzyŜowanie z drogą nr 1827C) – 2+557 (skrzyŜowanie z drogą nr 080945C)” 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

 W celu określenia zasad realizacji zadania przez partnerów konieczne jest 

zawarcie porozumienia z Powiatem Brodnickim. 

 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

         Przewodniczący Rady  
          (-) Kazimierz Bejger 
 
 
 

 


